
Νικηφόρος Κάλλιβτος

'1£| αφορμής της ένταν&α καταχωρίσεως ολίγων τίνων πονηματίων
τον Νικηφόρου Καλλίβτον τον ΒανΰΌπούλον πρώτον μίν οημειούμε&α
Ζβα περί αυτόν διορ&ώβεως xal βνμπληρώβεως εχονοιν ανάγκην εν
τη Geschichte der byz. Litteratur, είτα δε τα αρμόζοντα τοις ολίγοις
έκείνοις πονηματίοις.

Ως προς τον βίον τον Νικηφόρον όφείλομεν να δμολογήόωμεν,
ότι τοντον παντός Άλλον λεπτομερέατερον ΰννέγραψεν ό μακαρίτης
αρχιμανδρίτης Κύριλλος δ Αθανασιάδης εν τοις έκτενέΰιν αυτόν προ-
λεγομένοις, τοις προταχ&εΜιν εν τη έκδόοει της ζαν&οπονλείον ερμη-
νείας είς τους αναβαθμούς της 'Οκτωήχον (εν Ίεροβολύμοις 1862, 6.
κα'—|a')· κα& faov δ9 άφορα προς τα ήδη έκδεδομένα πονήματα τον
Νικηφόρον, πάντως πρέπει να μνημονεν&ωοιν εν τη Geschichte der
byz. Litteratur τα επόμενα' πρώτον ή περί τον ναοϋ της Ζωοδόχον
Πηγής όνγγραφή, %τις ύπο τον Krumbacher έόημείώ&η ως £τι τύποις
ανέκδοτος (6. 293), είναι κατά τον Cod. Vindob. histor. 103 (Nessel)
έκδεδομένη εν Βιέννη ίτει 1802-ω* ή δ^ της εκδόσεως ταύτης επιγραφή
έχει οντω' „Νικηφόρον \ Καλλίβτον \ τον Βαν&οπονλον,\ περί 6ν6τά-
6εως τον ΰεβαόμίον νϊκον \ της εν Κων6ταντινονπ6λει Ζωο\δόχον Πηγής
καΐ των εν αύτφ \ ύπερφνώς τελεα&έντων \ &ανμάτων. \ καΐ \ 6 β£ος
τον εν &γίοις \ Κλήμεντος \ άρχιεπιβκόπον Βονλγαρίας, όνγγραφείς \
παρά τον αγιωτάτον άρχιεπιΰκόπον \ της Πρώτης Ίονότινιανής κνρίον \
Θεοφνλάκτον. \ νυν \ πρώτον τύποις εκδοθέντα. \ έπιόταβία \ 94μβρο0ίον
ίερομονάχ. τον Παμπέρεως. \ ,αωβ." 8°*, όελίδες 140. Επιτομή της
ανγγραφης ταύτης τον Νικηφόρον εις νέαν έλληνικήν γλω66αν έζεδόϋη
τρίς εν Κωνόϊαντινονπόλει. Ή πρώτη αυτής εχδοόις, fyv ημείς έτι δίν
εΐδομεν, έόημειώ&η όντως ύπο 'Λνδρέον Παπαδοπούλον-Βρετον' ^Νικη-
φόρον Καλλίότον τον 3<*ν&οΑονλον σύγγραμμα περί όνότάόεως τον
όεβαόμίον Οίκον της εν Κπόλει Ζωοδόχον Πηγής, καΐ των εν αντω
ύπερφνως τελεσ&έντων &ανμάτων. Μεταφραό&ΐν μίν εν επίτομη είς
την άπλήν διάλεκτον προς κατάληψιν των άπλονότέρων. Έπι&εωρηΰ^ν
Α^9 καΐ ως οίον τε επί το βέλτιον μετενεχ&ΐν παρά τίνος εύόεβονς
Ίατροφιλοαόφον. Νυν δε τύποις έκδο&ΐν δι9 εσόδων καΐ δαπάνης τον
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καΐ φιλελεήμονος Κυρίου Ιωάννου Προΰκυνητοϋ, δχως ή
Βίβλος αυτή διανεμητή δωρεάν προς ιδίαν αυτόν τε καΐ τ&ν άλλων
εύαεβων ψυχικήν ώφέλειαν. Εν τω είς το Μαχμούτ Παόιαχάνι Έλλη-
νιχω Τυπογραφείω. Εν ετει 1812." Όρα Ά. Π.-Βρετοϋ Νεοελλ. φιλο-
λογ., εν 'Λ&ήναις 1854—1857, τ. 1, α. 155, άρι&. 419. Ή δευτέρα
ίχδοΰις, ί}ν καΐ ημείς αυτοί Ιχομεν, είναι εγγεγραμμένη ούτω' „Συν-
οπτική \ περιγραφή \ του \ εν Κωναταντινουπόλει Ιερού Ναού της \ Ζωο-
δόχου Πηγής \ Kai τ&ν Εν Αύτα 'Τπερφυ&ς Τελεα&έντων \ Θαύμα-
των. \ Έρανΐ(5δ·εΐ6α xal Συνταχ&εΐαα wtb \ K. P. \ Tfj βυνδρομτ} τ&ν
του Νοσοκομείου Εφόρων. \ 1835. Εν Νεοχωρίω ,ΑΟΟΛΕ'. | Εκ της
του Άγιου Τάφου Ελληνικής Τυπογραφίας. \ του Κωνς* *Ρόδέ." 4*°%
βελίδες 28. Εν ταΐς 6ελ. 23 — 28 απαριθμούνται θαύματα γενόμενα
μεταξύ τ&ν ετών 1824 xal 1835* μεταφραστής δ% του όλου χειμένου
της συγγραφής του Νικηφόρου αναφέρεται εν τ$ 22-α όελίδι 6 περί
το 1812-w έτος πρώην Σταγ&ν έπίβχοπος Παΐοιος. Ή επιτομή του
Κ. 'Ρ. άνετυπώ&η εν Κπόλει έτει 1841-ω »έχ της τυπογραφείας Ά. Παπα-
δοπούλου xal Ί. Λεωνίδου" είς όχημα 8°% έχ 6ελ£δα>ν 32. — Γα του
Τριωδίου xal του Πεντηχοοταρίου ουναζάρια του Νικηφόρου είναι
ωσαύτως έχδεδομένα, xal μάλιότα πολλάκις, διότι περιέχονται διανεμη-
μένα εντάχτως εν ταΐς ένετιχαΐς έκδόόε6ι xal του Τριωδίου xal τον
Πεντηχοόταρίου* τα αυτά όυναζάρια περιέχονται xal εν αλλαις μη ενε-
τιχαϊς έκδόόεαιν, οίον εν τω Τριφδίφ τω τυπα&έντι εν Βωνονία πολύ-
τελ&ς είς μέγα όχημα έτει 1724-ω. Συμφέρει όμως εξ έπόψεως φίλο-
λογιχής να γένηται μία Ιδία τ&ν Συναξαριών τούτων έχδοβις εν γνώόει
των παλαιών έχδόόεων xal τ&ν παλαιοτέρων αντιγράφων, δτε πάντως
πρέπει να μνημονευδωοι καΐ αϊ παραφράσεις του Μ. Τξιγάλλα xal
Μαξίμου Μαργουνίου, αΐτινες έτυπώ&ηβαν πολλάκις εν Βενετία (1607,
1637, 1639, 1648). — Τον Καλλίστου Ιμμετρον του Τριωδίου ούνοφιν
έχ ότίχων 27 χατεχώριόεν ό Κύριλλος Ά&αναόιάδης εν τοις προλεγομένοις
αύτοϋ (6. μξ'), ημείς δε χατεχωρί(ίαμεν εν τοις 'Λναλέχτοις Ίεροβολυμι-
τιχής Σταχυολογίας (τ. 4, 6. 357 — 396) το έξης πόνημα του Νικηφόρου9

„Λιήγηβίς τις εν ατίχοις Ιαμβείοις \ τιν&ν θαυμάτων του δείου Νικο-
λάον, | ων ουδαμώς μέμνηται ό Μεταφραστής.'' — Μεγάλη „ευχή έξο-
μολογήΰεως είς τον κύριον ημών Ίηβοϋν Χριόταν. Νικηφόρου Καλλί-
στου του !$αν%Όπούλου" κατεχωρίΰ&η έ% άόημειώτου τίνος ά&ωνικοϋ
κωδικός ύπο Νικόδημου του *4γιορείτου εν τφ βιβλίω, Ζπερ έπέγραψέν*
^Επιτομή εκ των προφητανακτοδαβιτικ&ν ψαλμών. Άπάν&ιομα δια-
φόρων χατανυχτιχ&ν εύχ&ν." Εν Κπόλει 1799, 6. 89 — 96. 'Εν αντί-
γραφον της ευχής ταύτης υπάρχει εν τω Cod. Metochii S. Sepul. 303,
φύλλ. τνξ' (Ίεροβολ. Βιβλιοθήκη, τ. 4, 6. 282).

Ανέκδοτοι ουγγραφαΐ του Νικηφόρου μένουβι πολλαί, οίον αϊ
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περιεχόμβναι εν τω Cod. MisCel. 76 της 'Οξφόρδης, ούτινος έγένετο μνεία
εν τη Geschichte* τοιαϋται ύπάρχουοι καΐ εν τω Cod. Sabbait. 150
(Ίεροβολ. Βιβλ. τ. 2, 6. 231—234), ΰβτις περιέχει ουγγραφάς μόνον
του ημετέρου Νικηφόρου. Ούχ ήττον όμως ύπάρχουβιν ανέκδοτοι καΐ
πολλοί αλλαι αυγγραφαΐ του Νικηφόρου, αΐτινες είναι διεβκορπιβμέναι
εν διαφόροις διαφόρων τόπων xal χρόνων άντιγράφοις' εξ ων ενταύθα
Σημειούμενα τάς μάλλον είς ημάς προχείρους. — α') »Βίος καΐ πολι-
τεία καΐ μερική θαυμάτων διήγηαις της δόίας μητρός ημών Ευφρο-
σύνης της Νέας, της εν Κωνοταντινουπόλει ά6κη6ά6ης, Συγγραφείς
παρά Νικηφόρου Καλλίστου του &αν&οπούλου." Cod. Florent., bibl.
national., Conventi soppressi, B l = Camaldoli 1214, φνλλ. 12—35.
Όρα Anal. Bollandiana, τ. 15, 6- 406. Πρβλ. A. Ehrhard εν τ% Gesch.
d. byz. Litteratur, (S. 136. — /3') „Τον όοφωτάτου κυροϋ Νικηφόρου
του &αν&οπούλου ΰτιχηρά φαλλόμενα είς την ύπεραγίαν Θεοτόκον
χαιρετισμοί εγκωμιαστικοί κατά άλφάβητον^ προς το Την Τιμιαπέραν."
'Λρχ. „Χαίρε ανωτέρα των νοερών" κτλ. Cod. Sabbait. 434 (Ίεροβολ.
Βιβλιο&ήκη, τ. 2, 6. 548). — /) Τροπάρια δύο είς την Θεοτόκον, ων
αϊ άρχοι εχουβιν ούτως' £ Αχραντε μήτε ρ δεοϋ, πάβης ανθρωπινής
βοη&είας -άπολυ&είς", ^Αχραντε παρ&ένε, μητερ θ^ου, η δεδοζαβμένη ύπ^ρ
παόαν φύόιν βροτων" Ταύτα έοημείωόεν ό Κύριλλος Αθανασιάδης
(<Τ. fta'), άμελήΰας να δηλώβΐ] τον κώδικα, εν ώ περιέχονται. —
<y) „Περί της ένόάρκου οικονομίας του όωτήρος ημών Χριοτοϋ του
&εοϋ· παράδειγμα δια ατίχων πολιτικών του Νικηφόρου Καλλίστου του
&αν&οπούλου." Αρχ. ^Τπό&ου είναι τύραννον άποοτάτην κακοϋργον."
Cod. S. Sepul. 376, φύλλ. 85—87 (Ίεροβολ. Βιβλιοθήκη, τ. 1, 6. 396). —
θ') „Λόγος περί των θαυμάτων του εν άγιος πaτρbς ημών Βασιλείου
αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, του μεγάλου, καΐ μερική
διήγηοις". 'Λρχ. ,/Ο μέγας ούτος καΐ ύψηλόνους". Κώδιζ 16-ου αιώνος
εν τ% βιβλιο&ήκιζ της μονής Κοίινίτξης, άρι#. 344, φύλλ. 100—126
(κατά τον ήμέτερον άνέκδοτον κατάλογον).

Ό Νικηφόρος είναι ουντάκτης καΐ ενός δοξαστικού (ήχου πλ. α')
είς τους τρεις μεγάλους Ίεράρχας (31 Ιανουαρίου), υπέρ ?ι/ Τυπικών
Ονομάζει »μεταφραότικόν ποίημα Νικηφόρου του Βαν&οπούλου"' Άρ-
χεται δ^ τούτο άπb των λέξεων »Σαλπίόωμεν εν όάλπιγγι" καΐ περι-
έχεται άνώνυμον εν τω τετυπωμένω Μηναίω του Ιανουαρίου, λόγου
χάριν της ενετικής έκδόόεως του ίτους 1890, 6. 224* λέγεται δΐ μετά-
φραύτικόν, διότι έγένετο κατά rbv ρυ&μbv καΐ τόι/ ήχον του μεγάλου
θεοτοκίου του πατριάρχου Γερμανού, δπερ ωσαύτως άρχεται άπο των
λέξεων „Σαλπίΰωμεν εν οάλπιγγι" καΐ ψάλλεται μετά το δοζαβτικον
εκείνο εν τ% εορτή των τριών Ιεραρχών. Kai τούτο μ,ΐν ούτως ημείς
έρμηνεύομεν' ότι δ$ το οϋτω καλούμενον μεταφραοτ^ν εκείνο δοζαβτικον
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είναι ποίημα τον Νικηφόρου, έμά&ομεν εκ του πλονβίον Τνπικον τον
περιεχομένον εν τω Cod. Sabbait. 635, φύλ. 118/9—119α. Εκ τον αντοϋ
Τνπικον μαν&άνομεν καΐ έτερον, όπερ μέλλει πι&ανώς να δώοη τέλος είς
το ζήτημα περί τον τις δ βνντάκτης τον Σνναζαρίον, υπέρ είναι έπιγε-
γραμμένον εν τοις κώδιζιν νπο την έπιγραφήν „Βιβλίον ονναζάριον της
βννόψεως των αγίων τον δλον χρόνον, ο&εν τε εκαβτος χαΐ έχ τίνων £φν
χαΐ εν οϊς χρόνοις, xal είτε τον δια μαρτνρίον είτε τον δι' άοχήόεως έδέζατο
ατέφανον." Το τύποις άνέχδοτον τοντο ονναζάριον ενρέ&η χαι εν μεμ-
βρανίνοις χώδιζι των μοναστηριών τον"Α & ω, γεγραμμένοις κατ άπομίμηβιν
παλαιοτέρας τον 14-ου αιώνος γραφής' ονς ενεχα τούτον τινίς ένόμιααν
εκείνο βφόδρα παλαιότερον τον 14-ου αιώνος' πάντως όμως ήπατή&η-
ααν έχ της γραφής, μη παρατηρήααντες 8τι αντη είναι μιμητική xal ουχί
φναική xal όννή&ης γραφή τον 12-ου ^ τον 13-ον αΐ&νος. Τέλος το Τνπι-
χον τον Cod. Sabbait. 635 βέβαιοι ρητώς, ότι το „όνναζάριον της οννόψεως"
είναι έργον τον Νιχηφόρον δποία δε τις είναι ή εν αντω έργαΰία αντοϋ,
θα μά&ωμεν Επόταν μελετη&ώόι τα αντίγραφα αυτόν xal παραβλη&ώόί
ταντα πρbς τα λοιπά παλαιότερα όννοπτικά λειτονργιχά βνναζάρια. Τον
Τνπικον ή βεβαίωΰις περιέχεται εν τη τάξει της ΖΟ^ης 9Ιανοναρίον οντω
(φνλλ. 119α)· „Είς τον 'όρ&ρον ή 6ννή&ης ότιχολογία. Εις ττό Θεός
Κύριος τροπάριο ν το προγραφέν. Λόζα το αυτό. Kai νυν. Θεοτοκίον
το α' τον ^#ου, xal ότιχολογονμεν το 'Ψαλτηριον^ κα&ίβματα β xal
τον πολνέλεον εν οϊς λέγομεν κά&ιομα των αγίων. 'Λναγινώΰχομεν
δ& το έγχώμιον τον Εύχαΐτων (= Ίωάννον) εις δόόεις /3', τάς δ$ λοιπάς
αναγνώσεις ποιονμεν εις την Σνναψιν (sie) των βίων των αγίων,
ονς αννεγράψατο 6 xvρbς Νικηφόρος δ βαν^όπονλος, ποιονν-
τες καΐ αυτό δόβεις β'' αντί δΐ πολνέλεον ψάλλομεν τον "Λμωμον
μετά των Μαχαριβμων τον αντοϋ 8αν&οπούλον με&9 ων κάδι-
0μα εις την αυτήν άνάγνωόιν" κτλ. "Οτι δε το Σνναζάριον της
βννόψεως των αγίων δλον τον χρόνον είναι έργον τον Νιχηφό-
ρον, φαίνεται πως βεβαιονμενον τοντο έχ τον Cod. Sabbait. 1δΟ? δβτις
περιέχει εν εαντω άποκλειβτικώς ΰνγγραφάς μόνον τον Νικηφόρον, διότι
προ τούτων όλων υπάρχει ένταν&α το βνναζάριον εκείνο, ανεν όμως
μνείας τον ονόματος αντοϋ τον Νικηφόρον εν τη κνρία επιγραφή.
"Ορά την ημετέραν (Ιερο0ολ. βιβλιο&ηχην εν τόμω 2, 6. 231—234.

Εν τω αύτω χώδικι περιέχονται xal μικρά τίνα πονημάτια τον
Νικηφόρον τέως ανέκδοτα τνποις^ απαντά έμμετρα^ πλην μιας εις πεζον
λόγον ευχής. 'Άπαντα τα ίμμετρα είναι 16, το δ$ τούτων πρώτον
άκέφαλον το 2-ον περιέχεται καΐ εν τω Cod. Miscel. 79 της 'Οξ-
φόρδης' ωβαντως το 4-ον, το 6-ον, το 7-ον, το 14-ον καΐ το 15-οι/
(ορά Cod. Miscel. f.° 281, 280*, 283, 282/0*· &<*™ μένονΰιν άχρι τονδε
παντελώς άγνωστα δ| άλλον τίνος κωδικός μόνα δέκα' όμως δΐ τούτων
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δύο (5 xal 10) ώ/αι γνωατά ήδη έπ' ονόματι του Φ^λή, ?ι/ έτερον δ$ (13)
£χ£ΐ πολλών ομοιότητα πρbς έτερον τον αυτού Φίλη επίγραμμα' ό δ%
άλφάβητος (2) χείται ανώνυμος εν τω Cod. BeroL Philip. 1566, f. 57—59
(δρα Krumbacher, Geschichte er. 719) xal εν τω Cod. Paris. 1630,
&πό&εν xal έζεδό&η ούτως άνωννμως ύπο του Boissonade, Anecdota
graeca I, 6. 163. Αλλ' "ότι ουτοζ 6 άλφάβητος είναι ποίημα του Νικη-
φόρου, βεβαιούμενα ου μόνον έχ του Cod. Sabbait., αλλά xal έχ του
Cod. Miscel. 79 της 'Οξφόρδης. Τέλος πάντα ταύτα μετά τ&ν λοιπ&ν
ημείς χαταχωρίξομεν ένταϋ&α, προστιθέμενοι xal την εις το τέλος
αυτών ύπάρχουβαν εύχήν.

1.

το &αϋμα χαινόν, πώς ό παφλάξων έρως
της μαρτυριχής πυρχαΐας έν&άδε
την των υγρών όύμπηξιν ουδόλως λύει'
^ του πό&ου γαρ πρbς πόλον βεβηχότος
ύδωρ παρεί&η όννδε&ήναι, τω χρύει, 5
&ς αν άναλύόωόιν είς &άλψιν χρύους.

2.
Νικηφόρου Καλλίστου του Βαν&οπονλου

παραίνεόις χατά άλφάβητον.
'-αρχήν απάντων του &εοϋ χτήόαι φόβον.
Βέβαιον ούδ^ν των παρόντων εν βίω.
Γνω&ι, οεαυτον xal ταπεινά μοι φρονεί.
Λώρον &εφ μέγιότον ευχαριστία.
Εϋχου τα συμφέροντα 5 μηδ9 50α θέλεις. 5
Ζωήν μεταδίωχε την νοουμένην.
ΤΗλθ^, παρήλθες, τ&ν χάτω περιφρονεί.
Θάνατον εν νω χα&* έχάότην προβδόχα.
"Ινδαλμα, φάόμα xal οχιάς 'όναρ βίος.
Καλύν όιωπαν, του λαλεΐν α μη δέον. ίο
Λόγοις τρυφαν &έληόον ^ βρώόει, πόόει.
Μηδ^ν τιμήότις των ψόγου πεπληβμένων.
Nobς φυλαχ^ν ες αεί τηρεΐν &έλε.
βένου 6εαυτϊ>ν της §οπής τ&ν πραγμάτων.
"Ορά τον άΰτά&μητον αότατον βίον. . 15
Π60οι παρήλ&ον είς φ&οράν την έν&άδε*
'Ροής χαΰάπερ έ%εχύ&η6αν ύδωρ.
Στήδι προς έχ&ρούς άνδριχώς νοούμενους,
Τους δ9 αί ορατούς αγαπάν μάλλον &έλε.
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"Τμνους ύφαίνειν εκ ψυχής θεώ πό&ει. 20
Φάνη&ι παβι,ν, ως έχεις %&η τρόπων.
Χαράν κδίάλειπτον εν π&οι,ν έχε.
Ψυχής το κέρδος, αν βίω παρατρέχβς'

'!& τίς [κavbς ίβτορεΐν την ξημίαν;

3.
Είς αταυρον τίμ,ιον χαΐ αγιον ξυλον χεχοομημένον χρνόω.

Το ζύλον ίδον κνί το πυρ μόνα βλέπω'
το γονν &ανμ,α που, βνμφνίς καν μη βλέπν^ς;
Τιμώ το λοιπόν ήγιαάμένον ζνλον
καΐ την &&ντον προόκννώ μον &νό(αν.

4.
Είς τον αυτόν αγιον καΐ τίμιον ύτανρόν.

Ή φλb% εν ύγρφ xal το πνρ εν τω %ύλω
καΐ &αϋμα π&ς Άλληλα μη κατεο&ίει,·
i) Χριότος α,ύτύς εν δνόΐν έναντίοις,
η κρυσταλλωθείς1) καΐ χρνοος Χριότοϋ δέει
αυτόν τε τηρεί καΐ δροόέξει, το ζνλον. 5

5.
Είς λί&ον κρύον έχοντα έγγεγλυμμένον*) Χριοτόν*).

"ΐϋωρ ύπελ&ύν την {γράν φύ6ιν λί&ου
καΐ κρυΰταλλω&ΐν4') του γλυφέντος τω τρόμω
πεπηγεν έοτως5) έ% υγρού φλόγα τρέφον
την πηγνύβαν κρύόταλλον*) έμπύρω τρόπω.

6.
Είς λί&ον άμέ&υβον έχοντα τον σωτήρα Χριΰτόν.

Ή λί%Όξ άμέ&υοος αμπέλου τρόπον
άπαν περπτον έγκοπεΐαα τω ζίφει
τον βότρυν ως πεπειρον ίγκαρπον φέρει
καΐ σώφρονος πίμπληΰι την κτίαιν μέ&ης.

1) Κωδ. Ή,ρνΰταλω&εΐς. 2) Κωδ. έγχεγλνμ,ένοϊ.
3) Πρβλ. Man. Philae carmina, τ. 2, <τ. 420.
4) Κωδ. κρναταλω&εν.
δ) Οντως εν τω xcodtxt- δω καΙ τηρείται ένταν&α ή γραφή αντη, ορθή ονβα
rbv O. Riemann* δρα Bulletin de corresp. hsll^nique, r. l, c. 440—442.
6) Κωδ. κρνϋταλον.
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7.
Eig εικόνα ίντεχνον τον αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

Τις πνεύμα καΐ νουν έγκεράβας ταΐς χρόαις
ίμηνουν κα&ιβτα τύν Γεωργίου τύπον\
Μη καΐ δανών ξή χαΐ φαγείς ξίφει πνέει;
Λ&ς γαρ £ρευ&ος εν γνά&οις τόόον φέρει,
καΐ ταύτα ούμχαόαν έκκενώόας το ξέον; 6
"Οντως χάρις &να>&εν έψυχωβέ 6ε
&εοϋ χάριν χέοντα το ξέον κάτω.

8.
Του αυτού βτίχοι είς τον κύριον καΐ febv ημών

Ίηβοϋν Χρίουν τον Πληροφορητήν.
Είς ανταμοιβών δωρεών 6ου Λλουύίων^
πληροφορητά καΐ πανοικτίρμον λόγε,
τι τις &ν εΐαων το Λροογρον εΐβφέροι^
κ&ν γαρ εαυτόν, κ&ν το παν δοιη πάλιν,
μηδ^ν δεδρακωξ εμφανώς δόζοι τάχα" 5
έγίο δ^ πύλας έζανοίγων*) χειλέων
τον εύχαριότήριον εκ ψυχής φέρω,
ευεργεσιών τ^ν άπείριτον χάριν
λάλων έναργ&ς εν περιτράνω λόγω.
'Επεί γαρ ηύδόκηόας, &ς οιδας, λόγε, 10
καΐ πά&ος oίκτρbv ένδομυχοϋν είς βά&ος
ίλυόας εύ&ύς φιχρμάκοις vitlg λόγον
καΐ χρίν περαβαι του νεώ*) 6ου τάς &ύρας,
ά>ς ίχνος ούδϊν κα&οραό&αι καΐ όπίλον,
ύπίρ φύαιν Ϊα6ιν άχρόνως χεας, 16

'πάφος χρόνισαν έξελών μου $ιξό&εν,
άντίχαρίν 6οι καΐ μάλα πενεοτάτην,
6&τερ, προόάγω, τόνδε πηγννς τον δόμον.
Θεόδωρος ταϋτί 6οι Παλαιολόγος,
λάτρις ακραιφνής, Ντεμουφαρας μαρκέβης, 20
Άνακτος υίός, αορφυρόβλαότος κλάδος
καΐ δεοποένης παις εκ φυλής μαρκεοίων,
Ειρήνης 'όντως της καλής, της ολβίας,
της των γυναικών εύγενιόάΰης φύόιν*).

1) Κω$. εξ άνοίγων. 2) Κωδ. περάΰαί του νεώ.
3) ΙΓβρΙ τον Θεοδώρου τούτον 3ρα Γρηγος&ν (τ. 1, *. 234, 240, 243, 244, 396)

καΐ Καντα*ονξηνόν (τ. 1, σ. 256 καΐ τ. 3, α. 12).
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9.
"Ετεροι βτίχοι εις ποδέαν του αυτόν αωτήρος

Χριοτοϋ χαϊ Πληροφορητοϋ.
Ουκ εβτιν ούδΐν εις άμοιβήν 6οι, πρέπον,
ου ρευόταν, ούχ αφφευβτον*), ουκ άμφοΐν μέβον
τα πάντα γαρ (ία, καν τι 6οί τις εΐοφέροι.
Kai τούτο των 6ων, ει dl xal φαϋλον τέως,
ούχ από του 6ου πρύς το <5ον πλάαμα τρόπου' 5
6ν γαρ μόνος τέλειος, ούρανοχράτορ,
χαϊ τοις ταπεινοΐς ευμενής ων τυγχάνεις,
τάς ί' εντελείς χάριτας έ% ύψους νέμεις,
του πατρός απαύγασμα των φώτων λόγε.
Ούχοϋν, επειδή τάς εμάς πράξεις βλέπων 10
ούχ αγαναχτείς, άλΧ αναμένεις έτι
(χαϊ γαρ ενεργείς πανταχού το Συμφέρον,
μάλλον δΐ τον φαϋλον με, τον όχώληχά 6ου,
πολλών αγάδων άζιοίς χαϊ λαμπρύνεις,
ως το προ μιχροϋ μαρτυρεί τεράότιον), 15
νφαόμα 6ηρών εξ έμοϋ, οώτερ, δέχου,
όειραΖς πυχαα&ΐν τεχνιχως χρυαοότόλοις,
ως αν τον έόμύν των κακών μου λανθάνων
xal χράβπεδον (fbv τούτο δειχνύς έν&άδε
πίότει μόν% χλέπτοιμι την αωτηρίαν 20
χαϊ γαρ ίχω πόψρω&εν α[μό$$ουν τρόπον.
Θεόδωρος 6ος ταϋτά 6οι γόνυ κλίνει,
αναχτος υ[ός, πορφυραν&ής μαρχέόης,
τω παμβαόιλεΐ χαϊ &εω χαϊ δε6πότ^).

10.
Εις εικόνα της Θεοτόκου φερούαης τον δεσπότην ημών Χριατόν*).

*Αγν$\ κόρη, ζής* εΐ δΐ αίγας, ου ξένον
το γαρ 6ιωπαν ευπρεπές ταΐς παρ&ένοις*
μάλλον δΐ χαϊ πνείς χαϊ &εοϋ λόγον φέρεις,
καν η γραφική τύπον ούχ οιδε χτύπου.

11.
Εις την χοίμηβιν της ύχεραγίας Θεοτόκου.
Άπόβτολοι ατάξουοιν εκ νεφών δρόβον
προς τον &εοδρό6ιότον εξ ύψους πόκον,
οταγων δΐ Χρια^ς πνεύμα μrJτρbς λαμβάνει.

1) Κωδ. αρένοτον. 2) Κ&δ.
3) Πρβλ. Man. Philae carmina, έ*$. Ε. Miller, τ. 1, ΰ. 77.

Brought to you by | Leuphana Universität Lüneburg
Authenticated

Download Date | 6/9/15 11:52 AM



46 L Abteilung

12.
"Ετεροι εις την αυτήν της ύπεραγίας Θεοτόκου.

Θεού λόγον φέροναα, πως αίγας, κόρη,
αντικρνς έμπνέονβα καϊ ξώόα χρόαις;
"1<5ως το μνότήριον εύλαβονμένη
6ιγας, ακριβώς άγνοονόα τον τρόπον.

13.
Τον αυτόν εις χρνόόβονλλον*).

Ό μ&ν πατήρ μοι την κρίσιν της ογδόης ^
έγω δε 0οι, δίδω μι την της εβδόμης,
ψηόΐν Ίηβονς, προβκοπείν*) την 6γδόην.

14
"Ετεροι τον αυτόν εις τον δεβπότην Χριατόν^ τόι; εν τω μέόω τρούλλω

των *Αγ(ων 'Λποότόλων, ον Ενλάλιος αριοτα καϋΊ,ατόρηόεν.
Ή Χρίστος αύτ6ς καταβάς ούρανό&εν
μορφής τύπον Ιδειζεν ήκριβωμένον
τω τάς χείρας ίχοντι μάλλον εύλάλονς,
ή γονν προς afabv ανιών τόι/ αΐδέρα
ό κλεινύξ Εύλάλιός χειρί πανόόφω δ
Χριότον δέαν Ιγραψεν ήκριβωμένως.

15.
Είς τον αγιον άπόότολον καϊ εναγγελιοτήν Ίωάννην rbv θεολόγον,

κα&ήμενον καϊ γράφοντα το Ιερόν καϊ δείον Εναγγελιον.
Ως αλιενς κάλαμον είς ϋψονς βά&ος
μελανί πόντω προόβαλων ούρανίφ
έλκεις τον άπρόόιτον ϋψιότον λόγον,
eis ?ήν 9**&ι*£$9 n^bg το του (Μον βκάφος.
Μη γονν καλάμω ταραχτείς βν&ύς άνω 6
βροντών έναργώς άνακαχλάξει μέγα
καΐ πυρ κατα$$ήγνν6ιν αστραπής βία,
βροντών, ΰελαγων, πρbς το φως, πρbς τον λόγον;

16.
Είς τον άρχιβτράτηγον Μιχαήλ' ίντεχνον τον κλεινόν επί τέχνης

ιστορικής κνρον Εύλάλονς.
"Η ζωγράφος ακάρνφον είς άνλίαν
έβα-ψεν, ως εοικεν, έγγράφας νόα,

1) Ή επιγραφή εν τ% φα- πρβλ. Man. Philae carminar τ. l, <r. 443, άρι&. 247.
2) K&d.
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i) νους λαθών εστηκεν εγγεγραμμένος,
χρώμασι την ανλον έγκρύπτων φύσιν.
Το πώς κα&έλκει καί τον νουν ύλη κάτω 5
καΐ σννέχει χρώμαβι την άνλίανί
ζέοντος, ως ϋοικε, ταύτα τον πό&ον
καΐ καρδίας αναφις εκ των πραγμάτων.

17.
Του αυτόν ευχή ευχαριστήριος εις τον ποιητών καΐ πλάστην ημών

&εόν, επί τη ά&ρόα Ιάσει τον άποφφήτον καί φοβερού νοσήματος.
Πάλιν της σης φιλανθρωπίας καί των ανέκφραστων οίκτιρμών

δέομαι δ εντελής έγω καί ανάξιος καί μηδεμίαν πα$$ησίαν τω πλή&ει
των πολλών μον αμαρτιών κεκτημένος, φιλάνθρωπε κύριε, &α$$ών είς
το συν ύπεράπειρον έλεος καί την πάντα νουν υπερβαίνονταν σήν
άδιήγητον εύσπλαγχνίαν , $ν κα&άπα% ένεδείζω, το μέγα λέγω καί
άπερινόητον της 6ης οίκονομίας μνοτήριον, δι9 ον έ$$ν6ω της αρχαίας
αράς το άν&ρώπινον * καί γαρ άπειροδύναμον δύναμιν έχων οία &εύς
άναρχος καί αιώνιος ·, ονχ ή&έληόας άζίαν την δίκην εΐόπράζαό&αι, το
σύμπαν άναότρεφάόης παρακοής τον πρωτοπλάστου 94δάμ· αλλ' οΐκτω
φιλανθρωπίας καί άμετρήτω έλέει σνμπα&είας έκνικη&είς, τους ουρανούς
λιπών , ων άπέστης ουδέποτε, με&9 ημών γενέσ&αι ηύδόκησας, σάρκα
έ£ αγνών καί αχράντων αιμάτων της νπερενδό%ον καί πανασπίλον σης
μητρός, δανεισάμενος καΐ τ% έν&έω σ% πολιτεία καί &γωγ%, ίτι δϊ λό-
γοις καί διδασκαλίαις σωτηριώδεσι, το γένος ημών άνώρ&ωσας καί
έστήριζας· τέλος ά$$ήτω θελήσει σνγκαταβάσεως καί πα&εΐν ύπ^ρ ημών
ευδοκείς κατά το άν&ρώπινον, ως αν δια τον τιμίον καί αγίον πά&ονς
σον τα ημέτερα πά&η καί ή αλλη πλη&ύς των κακών τέλος σχώσι καΐ
πρbς την πρώην άπά&ειαν ελ&ωμεν. Τις ονν αξία σοι τούτων πάντων
αμοιβή καί ευχαριστία; πάντως ουδεμία, πλην τον μόνον άναμιμνή-
σκεσ&αι σννεχώς καί δεικνύειν εν πό&ω ΰτι περ τάς δια του άγίον
σον Εναγγελίον διδασκαλίας ύπερφνείς έντολάς κατέχομεν καΐ ολγι
προ&νμία ψνχής στέργομεν ταύτας καί άσπαζόμε&α. Τοίννν κάγω εις
των πάμπολλα ήμαρτηκότων καί παροργισάντων το σον πανάγιον 'όνομα
καί ως ουκ οίδα εΐ τις έτερος των της σης άγα&ότητος άπειρων ευερ-
γεσιών άπολαύσας, πρbς δ$ καί Ια&είς ά&ρόον πά&η αφανή καί ένδό-
μνχα καί άν&ρωπίνγι τέχν% ανίατα, τη παρούση μον άν&ομολογήσει καί
ευχαριστία προσέρχομαι &α$$ών σοϊ καί τοις σοις νπεραγίοις χρώμενος
ρήμασι, „ζητείτε καί ενρήσετε" διακελενομένοις' „κρούετε καΐ άνοιγήσε-
ται' πας γαρ δ αιτών λαμβάνει καί δ ζητών εύρήσει καί τω κρούοντι
άνοιγήσεται" χ). Κινονμαι δΐ καί έτέρω&εν σοι τω εύσπλάγχνω προσιέναι

1) Ματα·. έ', 7, 8.

Brought to you by | Leuphana Universität Lüneburg
Authenticated

Download Date | 6/9/15 11:52 AM



'48 I Abteilung

δεσπότη μου, rfj τόλμη &άφ$ος μιγνύων, εΐ καϊ πάντας ύπερέβην τοις
παραπτώμασιν, Ζτι περ ση καϊ τούτο μετά παραμυθίας άφφήτου κέλευ-
σις τοις κατ9 έμΐ αμαρτάνουσι, λέγοντι διαφφήδην μη δικαίων χάριν,
αλλά των αμαρτωλών ένεκα προς γήν κατελ&είν κάΙ φορέσαι το καθ1'
ημάς καΐ άν&ρώπινον^ 5τι γε μηδΐ χρεία τοις ύγιαίνουσιν Ιατρού, τοϊς
δ% κακώς Ιχουσι καΐ σχεδbv ανίατα νοσοϋσι νοσήματα1). "Ινα οίν μη
περιάφω έματπω το των αχάριστων έγκλημα καΐ ίσως έπ9 έμοί το των
6ων δωρεών άνατραπ% άπειρον έλεος, ως μη μεμνημένω των ά&ρόων
καΐ άεννάων 6ων ευεργεσιών, οία τίνα βτήλην αΐώνιον την παρονβάν
μου άν&ομολόγη6ΐν 6i)v ΰλη ψυχής προ&νμία έκτί&ημι, εΐ καΐ μη κατ9

άζίαν του 6οϋ κράτους καΐ των αμέτρητων 6ον δωρεών, αλλ9 ουν γε
κατά την ήμετέραν άμυδράν τε καΐ άβ&ενή δύναμιν. Kai τοίνϋν δέχου
ό μέγας „εν έλέεικαΐ οίκτιρμοΐς"*) καΐ πλούσιος τω οϊκτφ της άνεικάβτου
χρηότότητος τ^ν έμήν ταύτην δέη6ιν καΐ εύχαριότίαν, ως τα δύο λεπτά
της χήρας εκείνης (χήρα καΐ γαρ κάγω ψυχή πέφυκα, παντός καλού
καΐ άφφενωποϋ ίργου έότερημένη), ίνα &6περ έγω έκείνην έχω παρά-
δειγμα της 6ής φιλανθρωπίας έχέγγυον, ούτως οι κα&ε%ής άμαρτήοαν-
τες δια της προς έμ% συμπαθείας καΐ εύσπλαγχνίας σου ίχωσί με τύπον
καΐ εικόνα της σης χρηστότητος άζιόχρεων. Έπεί γαρ δέσμιος ευρίσκο-
μαι πάσ% φαύλγι καΐ άτοπία των αισχρών πράξεων καΐ τ% §υπαρα καΐ
κοσμική αγωγή καΐ τ% υγρά καΐ ένηδόνω καΐ διαχεχνμέντ] ζω%, $ν δΐ
μόνον έχω οΐά τίνα αγκυραν ασφαλή καΐ βεβαίαν της συμπαθείας σον,
ον χάριν καϊ ουκ έβδελύζω την έμήν δέησιν, ονδϊ άπώσω καΐ έζον&έ-
νησάς με ως τι &γος αίσχρον καΐ μίασμα, αλλά συντόμως νπίρ πάντα
νουν καϊ διάνοιαν ά&ρόον έκλινας το ους της ύπερφυοϋς εύσπλαγχνίας
σου είς την έμήν του αναξίου του ουρανού καϊ της γης δέησιν, Άτι
περ εξ $λης μου της ψυχής καϊ καρδίας το σbv Κγιον 'όνομα ομολογώ
καϊ πιστεύω καϊ ανακηρύττω τρανή καϊ πεπα$$ησιασμένγι τΐϊ γλώττΐ] το
της πίστεως αγιον όνμβολον, κα&ως ot παρά σου φωτισ&έντες Άγιοι
καΐ δεοφόροι πατέρες τ% κα&ολικγϊ καϊ αποστολική Εκκλησία παραδε-
δώκασι, καϊ ούδΐ ίν έτερον, ή έμή δέησις είς ωτα κυρίου άναβέβηκε
Σαβαώ&. Καϊ τούτο μέγα δείγμα, ως γέ μοι δοχεΐ, ου μόνον τοις
έπιεικέσι των ανθρώπων καϊ τοις σοίς ύπεικόντων &είοις προστάγ-
μασιν, αλλά καϊ τοις κατ9 έμΐ αμαρτάνουσιν, ως αν ή της υπόνοιας*
καϊ το της ελπίδος περιαιρε&% άπροσδόκητον καϊ άνέλπιστον καϊ άπροσ-
χόπως καϊ χωρίς διαλογισμών ματαίων την εύ&είαν 66bv καΐ σωτήριον
βηματίξωσι, καϊ μάλλον έγω κατ9 έζαίρετον δ ανάξιος καΐ την σήν αφρα-
στον χάριν ύπϊρ Ιννοιαν π&σαν εύ&έως καΐ άοράτως δεζάμενος* ήδη

1) Πρβλ. Λον*. e', 31, 32. Ματ&. #', 13. Μάρκ. β', 17.
2) ΨαΖμ. ρ/?', 4.
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γαρ πεπαφφηΰιαΰμέντι καϊ καρδία καΐ γλώβοιχ ανακηρύττω την χάριν,
ον κρύπτω την ενεργεβίαν ήνοιζας γαρ μοι τω άναζίω καΐ πολλών
θανάτων μάλλον άζίω την &νραν τον (ίου άπειρον έλέονζ' ωρεζάς μοι
την χείρα βν&ω χειμαζομένω κακών ένηγκαλίοω με ως τον αβωτον
καΐ ως την πόρνην καΐ τον λ^ΰτήν προόεδέζω, φιλανθρωπίας έγχέας
μοι a v eoV) καΐ έ&ανμάατωαας έπ* έμοί το έλεος 6ου το μέγα1} καΐ το
κράτος της έζονόίας ΰον έφανερωβας. "Ο&εν δέομαι 6ον, παντοδύναμε
κύριε, βτήριζον iit έμΐ την αγίαν 6ον ταύτην χάριν καΐ άβάλεντον
παραοκεύαΰον διαμεΐναί μοι' κα&ήλωόον τον φόβον σον τη καρδία μον
καΐ διηνεκώς το bv πανάγιον δέλημα μελεταν με ενδόκηβον και εν
διηνεχεΐ μνεία της <5ής χα&ίόταό&αι χάριτος καΐ των Άλλων ενεργεοιων
καϊ απείρων 6ον δωρεών μη αμνήμονα γίνεσαι' καΐ προ της έντεν-
&εν έκίημίας τον όώματός μον ενεργέτηοον καϊ άζίωοόν με τον obv
άνάζιον δονλον άξιόχρεών 6οι άποδονναι μετ9 εύχαρίοτον καϊ ύλοπρο-
&ύμον γνώμης δονλείαν καϊ ζήοαι την εν 6οΙ κεκρνμμένην ξωήν*) —
6ν γαρ οίδας, 6ν γινώόκεις τα κρύφια της καρδίας μον9) καΐ τίνος καθ·'
έκάότην δέομαι καϊ έφίεμαι —, καϊ άξίωόόν με δι Ζλης μον της ζωής
ενχαριότεΐν 6οι καϊ μη προς άλλο τι των απάντων διακενης δραι/, αλλά
6% μόνον διηνεκώς βλέπειν καϊ την άπο 6ον φιλαν&ρωπίαν έκδέχεό&αι
καϊ. τον Ιλεον, πληροφορητά καϊ πανοικτίρμον δεέ, πρεόβείαις της
παννπερενδόζον δεόποίνης ημών &εοτόκον καϊ άειπαρ&ένον Μαρίας^
των άύλων καϊ άόωμάτων 6ον λειτουργών καϊ πάντων οον των
αγίων. 'Λμήν.

Εν Πετρονπόλει, 2 Μαρτίον 1900.

Ά. Παπαόόπονλος-Κεραμενς.
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